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نامزدهای نهایی اسکار 2020 اعالم شد

جوکرها روزگار در کامیابیجوکر
 ،20 دهه  روزهای  آخرین  در  یعنی  پیش،  91  سال  وقتی   ] ج پور فر ]امین     
داگالس فربنکس، بازیگر محبوب  آن روزهای هالیوود در مراسمی بی  زرق و برق 
اسامی بهترین های سینمای دنیا را اعالم کرد، فکرش را هم نمی کرد که سال ها بعد 
این مراسم که در اولین دوره اش یک ربع بیشتر طول نکشیده بود، به چنان شکوه 
و جاللی خواهد رسید که رسانه های دنیا از روزها قبل از اعالم نامزدهایش )نه حتی 
( انتظار نام کاندیداها را خواهند کشید و اعالم نامزدهایش در  مراسم اهدای جوایز

شبکه های کابلی جزو پربیننده ترین برنامه های دنیا خواهد شد.
خ داد. اول نام مراسم اعالم بهترین ها تبدیل  این اتفاق اما تنها در چند سال ر
؛ و بعد در دو، سه  سال تمام دنیا نگاه شان را دوختند به باشکوه ترین  شد به اسکار
و رویایی ترین مراسم سینمایی دنیا که در ذات خود رویا پرورش می داد و طبعا 
را در خود  از این رویاپردازی  معرفی بهترین هایش نیز می بایست رنگ و بویی 
می داشت. چنین شد که اسکار بدل شد به رسانه ای ترین و شاید هم مهم ترین 
رخداد هنری دنیا که در تمام  سال درباره اش صحبت می شود، نیمی از طریق نقد 
و بررسی و تبلیغ درباره برندگانش و نیمه دوم از طریق گمانه زنی ها و تحلیل های 

اسکار آینده.
کادمی علوم و فنون سینمایی می آید و  ، وقتی رئیس آ حاال، 9 دهه بعد از آن روز
در سالن ساموئل گلدوین در منطقه بورلی هیلز اسامی نامزدها را اعالم می کند، 
کادمی کدام فیلم ها و  دنیایی نگاه شان به دهان اوست تا معلوم شود اعضای آ

فیلمسازان یک سال گذشته را پسندیده اند.

کادمی اسکار جمع بندی آرای 6 هزار نفر از اعضایش را در قالب  عصر گذشته، آ
که  همان طور  و  کرد  اعالم  اسکار  مراسم  دوره  دومین  و  نود  نهایی  نامزدهای 
انگل،   ،1917 ایرلندی،  چون   فیلم هایی  نام ها  پرتکرارترین  می شد،  پیش بینی 
داستان ازدواج و روزی روزگاری در  هالیوود بودند که در اغلب رشته های مهم 
، یعنی بخش بهترین  کاندیدا شدند. همان گونه که در مهم ترین بخش اسکار
فیلم نیز در کنار فیلم های فورد در مقابل فراری، جوجو رابیت، جوکر و زنان کوچک 

ترکیب نهایی 9 نامزد بهترین فیلم را شکل بخشیدند.
در بخش کارگردانی نیز باز رقابت در میان همین فیلم ها برقرار بود. چنانکه 
کارگردانان فیلم های فورد در مقابل فراری، ایرلندی، روزی روزگاری در  هالیوود، 
، انگل و 1917 در بخش بهترین کارگردانی نامزد شدند تا در شب موعود  جوکر
اسکار یکی از میان شان اسکار مهم کارگردانی را در دست بگیرد و کارنامه اش را 

غنی تر کند.
 

اما در بخش بازیگری رقابت پیش بینی ناپذیرتر از آن است که بشود تصور کرد. 
مهم ترین رخداد در این بخش، مثل اتفاقی که در گلدن گلوب شاهدش بودیم، 
نادیده ماندن رابرت دنیروست که در ایرلندی شاهد یکی از بهترین بازی های 
نقش  بازیگر  بهترین  بخش  در  نیز  او  بی  حتی  اما  بوده ایم.  اخیرش  سال های 
اصلی مرد شاهد رقابت سنگینی هستیم و  بازیگرانی چون آنتونیو باندراس )درد 
آدام درایور )داستان  و شکوه(، لئوناردو دی کاپریو )روزی روزگاری در  هالیوود(، 
( و جاناتان پرایس )دو پاپ( نامزد شده اند تا  ازدواج(، خواکین فینیکس )جوکر
ترکیب کاندیداهای این بخش بی کم و کاست همانی باشد که در روزهای اخیر 
رسانه ها پیش بینی کرده بودند و روز گذشته در »شهروند« هم منتشر شد. البته 
در شب اهدای مراسم بی تردید اوضاعی دیگر را شاهد خواهیم بود و هر کدام از 
این پنج بازیگر فرصت و البته شایستگی بردن مجسمه طالیی اسکار را به خانه 

خواهند داشت.
در بخش بهترین بازیگر نقش اول زن نیز سینتیا اریوو )هریت(، اسکارلت 
یوهانسن )داستان ازدواج(، سیرشا رونان )زنان کوچک(، چازلیز ترون )بمب شل( 
و رنی زلوگر )جودی( نامزد شده اند که به نظر می رسد رقابت کمی ساده تر از بخش 

مردان است و حداقل اینکه گفته می شود رنی زلوگر بیشتر از بقیه شانس دارد.
در بخش بهترین بازیگر نقش مکمل مرد تام هنکس )یک روز زیبا در محله(، 
آنتونی  هاپکینز )دو پاپ(، آل پاچینو و جو پشی )ایرلندی( و برد پیت )روزی روزگاری 
در  هالیوود( کاندیدا شده اند تا شاهد رقابت کهنه کارانی باشیم که نام همه شان از 
اسکار بزرگ تر است. در بخش بهترین بازیگر نقش  مکمل زن نیز نامزدها عبارتند 
یوهانسن  اسکارلت  ازدواج(،  )داستان  درن  الرا  جول(،  )ریچارد  بیتس  کتی  از 
)جوجو ربیت(، فلورنس پو )زنان کوچک( و مارگو روبی )بمب شل(؛ که این نیز 

رقابتی سنگین جلوه می کند.

، زنان  در زمینه فیلمنامه اقتباسی نیز رقابت بین ایرلندی، جوجو ربیت، جوکر
کوچک و  دو پاپ برقرار است. پنج فیلمی که اغلب منتقدان سینمایی بر ارزش های 
انکارناپذیر سناریوهای شان صحه گذاشته اند. در بخش فیلمنامه اورجینال نیز 
نویسندگان فیلم های چاقوکشی، داستان ازدواج، 1917، روزی روزگاری در هالیوود 
و انگل کاندیدا شده اند تا یک بار دیگر مهر اثباتی بر این فرضیه گذاشته شود که 

هیچ فیلم خوبی بدون یک فیلمنامه خوب ساخته نخواهد شد!
در بخش بهترین فیلم بین المللی که تا  سال گذشته بهترین فیلم خارجی زبان 
نامیده می شد و اصغر فرهادی خودمان با دو اسکار از پرافتخارترین کارگردانان 
کادمی اسکار فیلم های کورپس کریستی )لهستان(،  دنیا در این بخش است، آ
سرزمین عسل )مقدونیه شمالی(، بینوایان )فرانسه(، درد و شکوه )اسپانیا( و 

نگل )کره جنوبی( کاندیدا شده اند.
َ
ا

در کل فیلم »جوکر« به کارگردانی تاد فیلیپس در ۱۱ رشته نامزدی موفق ترین فیلم 
اسکار بوده است. برنده شیر طالیی جشنواره ونیز نامزد جوایز بهترین فیلم، بهترین 
کارگردانی و بهترین فیلمنامه اقتباسی و بهترین بازیگر مرد شده است. یعنی مهم ترین 

بخش های اسکار که می تواند ناکامی های این فیلم را در گلدن گلوب جبران کند.

اتفاق

]شهروند[ این روزها که همگی 
داغدار اتفاقات یک هفته اخیر و 

قربانی شدن سرنشینان 
بویینگ 737 هستیم، در میان 

هنرمندان سه گروه جدی به 
وجود آمده است؛ گروهی که از 
شرکت در برنامه های هنری و 
جشنواره ها انصراف داده اند، 

گروهی که معتقد است 
موسیقی هنری و جدی نباید 

تعطیل شود؛ بنابراین 
کنسرت هایشان را برگزار کردند و 

گروه هایی که به برگزاری 
کنسرت های شاد و تمدید آن 
ادامه می دهند. از عصر شنبه 

بسیاری از هنرمندان حوزه تئاتر 
و هنرهای تجسمی از شرکت در 

بخش های مختلف جشنواره 
فجر انصراف دادند و در کنار آن 

هم اجراهای شان به مدت یک تا 
سه روز لغو شد. بعد هم نوبت 
به هنرمندان درحوزه سینما و 

موسیقی رسید؛ شهرام ناظری، 
علیرضا قربانی و علیرضا عصار 

کنسرت شان را لغو کردند و 
برخی موزیسین ها هم از 

جشنواره انصراف دادند. در 
عرصه سینما مسعود کیمیایی 

و میترا ابراهیمی از جشنواره 
انصراف دادند. طیف دیگر 

هنرمندان مثل کیهان کلهر و 
نادر مشایخی که در حوزه 

موسیقی جدی فعالیت دارند، 
اجراهای خود را لغو نکردند. 

کلهر در کنسرت شهر خاموش 
که یکشنبه شب برگزار شد، 

اعالم کرد: » در این شرایط ما باید 
در کنار شما باشیم و از نفس 

هم استفاده کنیم و به جای 
عصبانی بودن و پرخاشگری، 

این جو زمخت و خشن را با 
موسیقی تلطیف کنیم تا برای 

همه ما قابل تحمل باشد. 
موسیقی جدی و هنر جدی 
هیچ گاه نباید تعطیل شود، 

چراکه کارش به تفکر واداشتن 
افراد است، نه مسائل دیگر.« 

نادر مشایخی، آهنگساز و رهبر 
ارکستر هم که قبال اعالم کرده 

بود رویداد شنیداری »میان 
کنش« کنسرت نیست بلکه 

یک تجربه است، یکشنبه شب 
این رویداد را برگزار کرد. طیف 

سوم خوانندگان موسیقی پاپ 
مثل بهنام بانی، امید حاجیلی، 

رضا بهرام، محمد علیزاده، فرزاد 
فرخ، گروه ایوان هستند که در 

این روزها کنسرت ها را اجرا و 
حتی تمدید کرده اند. البته درباره 
لغو یا برگزاری کنسرت های پاپ، 

به واسطه قراردادهای سفت و 
سخت خوانندگان شرکت های 

طرف قرارداد، اسپانسرها و در 
واقع تهیه کننده ها تأثیرگذارند و 

لغو اجرا از سوی خوانندگان 
تبعات سنگینی برای آنان 

خواهد داشت. .

همدردی متفاوت 
هنرمندان با بازماندگان 

بویینگ
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 چهارشنبه صبح روجا هم در میان آتش و دود و تکان های شدید هواپیما به دلهره و 
مرگ سنجاق شد. نشد که شمع تولد 42سالگی اش را در کانادا فوت کند و یک هفته پیش 
از تولدش از دست رفت. همیشه می گفت: »نگذارید آرزوهایتان بر زمین بماند.« همیشه 
هم به سمت آرزوهایش رفت. توانسته بود با تالش و استمرار روبه روی پیانوی استاد، 
نت ها را گام به گام بخواند و آنقدر تمرین کند که وارد یک گروه شود. بیشتر از چهار سال 
در گروه ُکر شهر تهران حضور داشت تا همین چند وقت پیش که شرایط مهاجرتش به 
کانادا فراهم شد. بویینگ 737 صبح چهارشنبه در آسمان تهران پرید و چند دقیقه بعد 
همه آرزوهای روجا مثل بقیه مسافران با حادثه ای هولناک؛ شلیک اشتباه، آتش سوزی 
و سقوط پرید. نه دیگر می تواند سه تارش را دست بگیرد و نه به عشق کالویه های سفید 
و سیاه پیانو لبخند بزند. آن کتاِب سرخ رنِگ چروک خوردِه سه تار از حسین علیزاده هم 
که صبح چهارشنبه دوربین  های عکاسی شکار کردند، احتماال کتاب سام ذکایی یکی 
از سرنشینان دیگر هواپیما بود که به تازگی آموزش سه تار را شروع کرده بود، اما حاال چه 

فرقی می کند، نه دیگر سام ذکایی هست و نه روجا آزادیان. 
خانواده روجا از چند روز پیش برای بدرقه او از ساری به تهران آمده بودند. روجا هم 
با وسواسی که داشت چمدان بسته بود. خواهر روجا از هلند آمده بود تا در یک محفل 
خانوادگی ایرانی دور هم جمع شوند، اما همین دیدار، آخرین دیدارشان در تهران و هر 
جای دیگر جهان شد. حاال سپیده سلوتی، دوست و هم دانشگاهی روجا که سال های 
زیادی با او هم خانه بود، از حال وروز خانواده رفیق چندین ساله اش می گوید: »قرار بود 
با همسرش دو تایی از ایران بروند، اما بلیت را جدا خریده بودند. در فرودگاه متوجه لغو 
بلیت محسن می شوند، به همین دلیل تصمیم می گیرند روجا نرود تا جمعه با هم بروند، 
اما نظر روجا عوض می شود، بنابراین روجا می رود تا محسن هم دو روز دیرتر با هواپیما 
به او برسد.« خواهر روجا دو ساعت بعد از او برای پرواز هلند بلیت داشت. خانواده که او 
را راهی کردند، ماندند تا آب پشت سر خواهر دیگر بریزند.  اما آن طور که سلوتی می گوید 
تا زمانی که در فرودگاه بودند، از این حادثه مرگبار چیزی نمی دانستند. وقتی به خانه 
رسیدند، همه چیز رنگ تردید و دلهره گرفت. رسانه ها از سقوط بویینگ خبرمی دادند و 
آنها آرزو می کردند، خواب باشند یا شوخی در کار باشد، اما نبود و عزیزشان برای همیشه 
رفته بود. حاال آنها با تمام بغض و نگرانی که دارند، منتظر پاسخ آزمایش دی ان ای هستند تا 

بتوانند روجا را به خاک بسپارند. 
»رشته اصلی روجا مهندسی صنایع بود و ما در دوره دانشگاه بیشتر از چهار سال 
بود. خیلی  او طنین انداز خانه  دانشجویی مان  آن وقت ها صدای  بودیم.  هم خانه 

تالش کرد تا توانست به گروه ُکر راه پیدا کند، چند اجرا در تاالر وحدت داشت، اما 
هیچ وقت نتوانستم برای اجراهایش بروم و از حاال به بعد همیشه حسرت آن را 
دارم.« بیست وچهارم دی ماه سال 56 روجا به دنیا آمده بود، درست سه روز زودتر از 
صمیمی ترین دوستش سپیده سلوتی: »خیلی از سال ها تولدمان را با هم جشن 

می گرفتیم. همیشه به شوخی می گفت برای سه روز باید تو اول سالم کنی.« 
حکایت روجا آزادیان از زبان مهدی قاسمی، رهبر گروه ُکر شهر تهران که حاال کنسرت 
بیست وسوم و بیست وچهارم دی ماه را به احترام روجا لغو کرده هم اینچنین مختصر و 
مفید است: »یکی از بااخالق ترین بچه های گروه بود؛ ساکت و سر به زیر. همیشه لبخند 
محجوبی داشت. البته من سرپرست گروه هستم و با بچه ها فاصله رسمی داشتم، اما 
او از سوپرانوهای گروه ُکر شهر تهران بود و در اجراهای زیادی ازجمله اجرای ارمنستان و 

ارکستر سمفونیک به رهبری شهرداد روحانی حضور داشت.« 
بچه های گروه ُکر شهر تهران این روزها روحیه خوبی ندارند؛ چهارشنبه صبح اسم روجا 
را در فهرست فوت شدگان بویینگ دیده  و شوکه شده اند. فکر می کردند تشابه اسمی 
است، اما تشابه اسمی نبود. صفا مظفری، دیگر سوپرانوی گروه ُکر شهر تهران شاید 
نزدیک ترین فرد به او در این گروه بود که حاال با وسواس خاصی درباره اش حرف می زند: 
»در این چهار سال به واسطه گروه، تقریبا هفته ای 6 ساعت همدیگر را می دیدیم، چون 
هم مسیر بودیم و او مرا تا منزل می رساند. آواز خواندن آرزوی همیشگی اش بود. همیشه 
هم می گفت هیچ وقت نگذاریم آرزوهایمان روی زمین بماند. خداحافظی از گروه خیلی 
برایش سخت بود، اما درنهایت خداحافظی کرد. همیشه دوست داشت نواختن فلوت 
ریکوردر را  شروع کند  و حتی قرار بود  به همراه دوستانش یک فلوت  به عنوان یادگاری به او 
بدهیم  که وقتی به کانادا  رفت یادگیری  آن را آغاز کند.  کار با کودک  یکی دیگر از   عالقه 
 مندی   های روجا بود  و اینکه در زمینه موسیقی یا زمینه دیگری برای  بچه ها کار ی انجام 
بدهد و تا حدی هم دنبال آن بود.« روز شنبه در متنی که از سوی گروه ُکر شهر تهران در 
اختیار خبرگزاری ها قرار گرفته، به حوادث روزهای گذشته و نقش روجا آزادیان در این گروه 
اشاره شده بود: »روزهایی را سپری می کنیم که غم و اندوه بر سر کشورمان آوار شده است. 
در سوگ هم میهنانی نشسته ایم که هر کدام شان سرشار از امید و آرزو برای فردایی بهتر 
بوده اند و از دست دادن شان بغض را در گلویمان هرچه فشرده تر کرد. اعضای گروه ُکر 
شهر تهران هم با همه  توان شان تالش کردند با وجود تمام مصائب پیش آمده، در روند 
تمرین هایشان خللی پیش نیاید و اجرای خوب و پرقدرتی داشته باشند، بلکه از بار این 
غم و اندوه بکاهند. دریغا که سرنوشت، بغض هایمان را به گریستن تبدیل کرد، وقتی  که 
شنیدیم یکی از اعضای گروه مان هم در آن پرواِز شوم از دست رفت؛ خانم روجا آزادیان از 
سوپرانوهای گروه کر شهر تهران. دختری آرام و سر به زیر. به همین دلیل تصمیم بر این 
شد کنسرت پیش  روی گروه ُکر به تاریخ دیگری موکول و در شرایط روحی بهتری اجرا 
شود.«روجا آزادیان یکی از 176 سرنشین پرواز 752 تهران-کی یف بود که صبح چهارشنبه 
هجدهم دی همراه با دیگر همسفران با زندگی بدرود گفت. ۸۲ نفر از مسافران همراه روجا 
ایرانی بودند و  ۶۳ نفر تابعیت کانادایی داشتند، ۱۱ نفر اوکراینی، ۱۰ نفر سوئدی، چهار نفر 
افغانستانی، سه نفر آلمانی و سه نفر بریتانیایی بودند که آخرین آوازشان را خواندند و 
رفتند. در سه روز نخست علت این حادثه سقوط اعالم شد، اما صبح شنبه ستاد 
نیروهای مسلح در اطالعیه ای شلیک موشک به این هواپیمای مسافربری را تأیید و 

دلیل آن را »خطای انسانی غیرعمدی« اعالم کرد.  

خ رنگ کتاب، روی خاک سرد محمودآباد شهریار تا خورده. چه فرقی می کند که کتاب »دستور سه تاِر حسین علیزاده« را کدام یک از     ]نیره خادمی[ جلد سر
سرنشینان بویینگ 737 همراه خود برداشته بود؛ روجا آزادیان یا هر کس دیگر. شاید خیلی های دیگر در آن هواپیما مثل روجا، عشق موسیقی داشتند و برای 

روزهای دلتنگی سه تار دست می گرفتند. او سوپرانوی گروه شهر تهران بود و  اجراهای زیادی همراه آنها داشت، اگرچه این اواخر با آنها خداحافظی کرده بود.

  روجا اگر زنده بود امروز تولد 42 ســالگی اش را جشن می گرفت

درباره روجا آزادیان، عضو گروه کر تهران که از قربانیان بویینگ 737 بود

»سوپرانو« گامآخر در پرواز


